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-Carrega o arquivo
-Muda para Mode LAB color

-Duplica o Layer

-Vai em Curves (CTRL+M)
-Channel A

http://pictus.it.tt/


-Arraste o ponto 1 e 2 de modo que o Input fique = 90 e -90
ou simplesmente digita 90 e -90 no  Input de cada ponto, para alternar 
entre os pontos use o mouse ou pressione CTRL+TAB, faça o mesmo no Channel B

Se quiser mais saturação é só usar valores menores e menos saturação valores maiores.

-Volta para o Channel Lightness 
-Cria 3 pontos de controle (clica com o botão esquerdo do mouse)
-Arrasta o ponto superior um pouco para cima e o de baixo um pouco mais para baixo.
Não precisa arrastar muito, só um pouco como na imagem abaixo.
-Salva a curva com um nome como Curva S LAB e clica OK
Pronto, você acaba de criar a famosa curva em S, ela aumenta o contraste das tonalidades medias.
Se quiser pode parar por aqui, se a imagem ficou com muita saturação/contraste basta alterar o 
Opactity(opacidade) do Layer.



Aqui é que a coisa começa a ficar legal, apesar de parecer um bicho de 7 cabeças a coisa é bem simples.
Vamos modificar a curva de modo que a imagem não fique “chapada”.
-Clica no lápis e depois uma vez no Smooth(suavizar), quanto mais vezes clicar mais suave a curva 
vai ficar até voltar a ser uma reta.
-Clica de volta na curvazinha que fica ao lado do lápis.
Agora a curva ficou um pouco mais suave e cheia de pontos de controle.
Você pode adicionar pontos de controle clicando com o botão esquerdo do mouse na curva
ou clicando com o botão esquerdo do mouse + CTRL sobre a imagem, para alternar entre os pontos
de controle pode usar CTRL+TAB ou o mouse.

-Enquanto visualiza a imagem vai arrastando um ponto um pouco para cima e o outro para baixo, como 
um zig-zag e sempre de olho no efeito produzido na imagem, não precisa mexer em todos os pontos 
sempre e talvez precise adicionar mais um ponto de controle para destacar uma área mais especifica.
O importante é fazer com que a imagem fique com as áreas mais destacadas, mas com o cuidado para não 
detonar detalhes em outras  áreas, quando a curva estiver razoável melhor salvar para não ter que refazer.



É interessante desmarcar a opção Preview algumas vezes enquanto edita a curva para 
ver a imagem original e ter noção se o resultado é satisfatório.
-Quando estiver satisfeito com o resultado clique OK
-Mude de volta para Mode RGB color

Como a curva que fiz foi MUITO tabajara acabou detonando um pouco os detalhes
na estrada, mas é moleza resolver isto.
-Crie um Layer Mask, Reveal All



-Com um Brush Preto é só pintar no Mask a área ali da estradinha, PRONTO!

Se o efeito da curva estiver muito pronunciado detonando a imagem, basta diminuir o Opacity. 

Para quem quiser, aqui as curvas:
Curva S para Mode RGB
Curva S para Mode LAB
Curva TABAJARA LAB(específica para a foto do Davi Sato) 

Este tutorial é extremamente Tabajara, serve apenas como pontapé inicial.
Quem quiser aprender em detalhes recomendo o site do Ron Bigelow, vasto 
material(em inglês) de fácil entendimento.

http://one.xthost.info/soarte/pictus/curva-TABAJARA-LAB.acv
http://one.xthost.info/soarte/pictus/curva-S-LAB.acv
http://one.xthost.info/soarte/pictus/curva-S-RGB.acv
http://ronbigelow.com/articles/curves-1/curves-1.htm
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